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 در زمینه کار با ماشین و اصول ایمنی مورد نیاز را فرا بگیرید.  قبل از انجام کار با هر ماشینی آموزش های الزم-1

 مختلف را به دقت کنترل نمائید.قبل از بکار انداختن ماشین، اهرم های تنظیم حرکات -2

بالفاصله پس از تعمیر در محل   د آنها باز شده اند بای قاب های محافظ را از روی دستگاه جدا نکنید و چنانچه جهت تعمیرات ،-3

 خود نصب شوند.

 نصب شده بر روی دستگاه جهت دید بهتر استفاده نمائید.  از روشنایی موضعی-4

روشنایی در صورت وجود هر گونه مشکل در عملکرد دستگاه و تجهیزات ایمنی آن )نبود حفاظ در محل خود، نقص در  -5

وه و موضوع را موضعی دستگاه ، نقص در سیستم راه انداز ، نقص در سیستم الکتریکی و ...( از شروع و یا ادامه کار خودداری نم

 به سرپرست خود اطالع دهید.

 قبل از شروع کار از سالم بودن ارتینگ )سیستم ارت( دستگاه مطمئن شوید.-6

 . در محیط کار و مجاورت دستگاه ها و تجهیزات خودداری نمائید. مواد ، ابزار آالت و ضایعات و . از ریخت و پاش -7

 ار دستگاه ( از تخته های زیر پایی استفاه نمائید.جهت جلوگیری از لغزنده بودن سطح زمین ) کن-8

از عینک ایمنی بغل حفاظ دار و یا شیلد محافظ ، سربند مناسب و لباس یک تکه در هنگام کار با دستگاه فرز ، تراش و مته -9

 استفاده نمائید .

 نمائید.  از پوشیدن لباس های گشاد ، پیش بند و دستکش در مجاورت دستگاه های دوار خودداری-10

انگشتری و گردنبند آزاد جدا خودداری نمائید و موهای خود را کوتاه نگهدارید و یا از  هنگام کار از بهمراه داشتن حلقه ، -11

 سربند محافظ برای بستن موهای خود استفاده نمائید.

 قبل از شروع کار قطعه را با گیره در سطح کار محکم نمائید.-12

 در آن مطمئن شوید.قبل از شروع بکار از سالم بودن سنگ فرز )عدم وجود ترک و شکاف( -13

 د  آچار سه یا چهار نظام را بالفاصله پس از بستن یا باز کردن کار و قبل از روشن کردن دستگاه تراش از روی آنها دور نمائی-14

 خودداری نمائید. از اندازه گیری قطعات در هنگام کار ماشین جدا -15

بعد از اتمام کار برای تمیز کردن براده های دستگاه ها از دستگاه مکنده و یا چنگک مخصوص و یا آهنربا برای براده های  -17

به دلیل کاهش سرو صدا و کاهش حوادث  -آهنی استفاده نمائید ) هرگز از هوای فشرده جهت پاکسازی براده ها استفاده نکنید

 تاب پلیسه(چشمی ناشی از پر

 هرگز در هنگام روشن بودن دستگاه اقدام به تمیز کردن آن نفرمائید. -18


